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KVIETIMAS IŠPLATINTI MOKYKLOMS VAIKŲ LINIJOS PARENGTĄ METODINĘ 

MEDŽIAGĄ APIE PATYČIAS 

Emocinę paramą vaikams ir paaugliams teikianti tarnyba „Vaikų linija“ parengė jaunesniems ir 

vyresniems mokiniams skirtą metodinę medžiagą apie patyčių reiškinį, reagavimą į jas bei suaugusiųjų 

vaidmenį, sprendžiant patyčių situacijas. Šiais leidiniais siekiama informuoti vaikus ir paauglius, kad 

papasakojimas suaugusiajam apie stebimas ar patiriamas patyčias yra veiksmingas būdas stabdyti patyčias. 

Tuo pačiu suaugusieji raginami išgirsti, ką sako vaikai, pastebėti patyčias ir kartu su vaiku jas sustabdyti. 

Sukūrėme ir atspausdinome du skirtingus lankstinukus (žiūrėti žemiau). Lankstinukas pradinių 

klasių mokiniams „Jei susidūrei su patyčiomis – papasakok suaugusiajam!“ kviečia mokinius pagalvoti, į 

kurį suaugusįjį jie galėtų kreiptis įvykus patyčioms. Lankstinukas „Patyčios gali ir turi liautis!“, skirtas 

vyresniųjų klasių mokiniams, išsamiau paaiškina, kuo skiriasi patyčios ir pajuokavimas bei kaip skirtingose 

patyčių situacijose galima padėti sau ir kitam. 

Taip pat sukūrėme ir atspausdinome plakatą „Nekentėk patyčių vienas“, kuriuo kviečiame vaikus 

netylėti, patiriant patyčias, o pranešti apie tai suaugusiajam, kuriuo vaikas pasitiki, arba kreiptis į „Vaikų 

liniją“  

Šiuos leidinius pristatėme į Švietimo ir mokslo ministerijoje esančius skyrelius Švietimo skyriams. 

Labai prašome jūsų perduoti šiuos leidinius bendrojo lavinimo mokykloms, kad kiekvieną mokyklą 

pasiektų ši metodinė medžiaga. 

Kovo 14-20 dienomis visoje Lietuvoje jau septintą kartą vyksta „Vaikų linijos“ inicijuojama 

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, kurioje šiemet dalyvauja daugiau nei tūkstantis ugdymo įstaigų iš 

visos Lietuvos. Šie leidiniai galėtų būti svarbia priemone, kurią mokyklos galėtų naudoti, 

kalbėdamos su mokiniais apie patyčias. 

Labai dėkojame už jūsų indėlį, platinant šiuos leidinius – kartu galime pasiekti, kad kuo daugiau 

vaikų ir paauglių nekentėtų patyčių tyloje, o praneštų apie jas suaugusiesiems ir taip sustabdytų patyčias. 

 

„Vaikų linija“ – 18 metų Lietuvoje dirbanti emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams. Į 

„Vaikų liniją“ vaikai ir paaugliai gali kreiptis telefonu ir internetu dėl įvairių jiems iškilusių sunkumų: 

nesutarimų su draugais, tėvais ar mokytojais, patiriamos prievartos, patyčių, kai jie jaučiasi vieniši ar 

nemylimi, o taip pat dėl įvairių kitų rūpesčių, kai sunku ir norisi pasitarti. Daugiau informacijos apie 

tarnybą rasite www.vaikulinija.lt. 

 

http://www.vaikulinija.lt/
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Iškilus klausimams dėl plakatų, prašome kreiptis į „Vaikų linijos“ atstovę Aureliją Jocaitę tel. 8 

676 24114 arba elektroniniu paštu info@bepatyciu.lt 

 

„Vaikų linijos“ vadovas   Robertas Povilaitis 

 

„Vaikų linijos“ leidiniai, skirti patyčių prevencijai: 

 

Plakatas „NEKENTĖK PATYČIŲ VIENAS“ 
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Lankstinukas pradinių klasių mokiniams „JEI SUSIDŪREI SU PATYČIOMIS – 

PAPASAKOK SUAUGUSIAJAM!“ 

 

   

Lankstinukas vyresniųjų klasių mokiniams „PATYČIOS GALI IR TURI LIAUTIS!“ 
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